POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007

Pololetní zpráva byla vytvořena v souladu s požadavky IAS a IFRS
ATAS elektromotory Náchod a.s.
Bratří Čapků 722, 547 30 Náchod
IČ: 45534543, DIČ: CZ45534543
zapsáno u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 603

Předkládá: Představenstvo společnosti
V Náchodě, dne 31.7.2007
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1.

Základní údaje o společnosti

Obchodní firma
Sídlo
PSČ
Identifikační číslo
Daňové identifikační číslo
Právní forma
Založení společnosti

Datum vzniku
Zápis v obchodním rejstříku
Místa, na kterých jsou
k nahlédnutí veškeré dokumenty
a materiály uváděné v pololetní
zprávě emitenta
Uložení pololetní zprávy

Internetová adresa
Účast českých a zahr. osob na
podnikání společnosti
Účast společnosti na podnikání
českých a zahr. osob
Osoby, které emitenta ovládají
nebo by jej mohly ovládat
Postavení společnosti ve skupině
majetkově vzájemně propojených
osob
Druh cenného papíru
Forma akcií
Celkový objem akcií
Počet kusů akcií
Jmenovitá hodnota akcií
Podoba akcií
ISIN

ATAS elektromotory Náchod a.s.
Bratří Čapků 722, Náchod
547 30
45534543
CZ45534543
Akciová společnost
Akciová společnost byla založena jednorázově Fondem
národního majetku České republiky jako jediným
zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne
24.4.1992 ve formě notářského zápisu. Společnost
založena na dobu neurčitou.
1.5.1992
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 603
Sídlo společnosti

Ve formě brožury v sídle společnosti,
u dalších subjektů - povinnost dle zákona č.256/2004 Sb.,
na www stránkách http://www.atas.cz v sekci "O Firmě",
v části "Výroční zprávy".
http://www.atas.cz
Viz. str.4
Není
Nejsou
Není

Akcie
Na majitele
146 772 000,- Kč
146 772 ks
1 000,- Kč
Zaknihované
CS0005028257
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Akcie, které nezakládají podíl na základním kapitálu: Nejsou.
Způsob převodu cenných papírů: K převodu akcií dochází jeho předáním nabyvateli (§17 - 20
z.č. 591/1992 Sb., o cenných papírech v platném znění). Akcie na majitele je neomezeně
převoditelná.
Způsob zdaňování výnosů: Výnos je zdaňován podle zákona ČNR č. 586/1992 Sb. o daních
z příjmu ve znění pozdějších předpisů. Daň se vybírá srážkou při výplatě dividend.
Názvy veřejných trhů, na kterých byla emise cenných papírů přijata k obchodování: Burza
cenných papírů Praha, a.s.; RM-SYSTĚM, a.s. V současné době je emise cenných papírů
k dispozici k obchodování v RM-SYSTÉM, a.s.
Společnost nemá uzavřenu smlouvu s bankou nebo jinou k tomu oprávněnou osobou, jejímž
prostřednictvím mohou majitelé akcií zdarma uplatňovat svá majetková práva spojená
s těmito cennými papíry.
Společnost nevydala žádné cenné papíry, které opravňují k uplatnění práva na výměnu za jiné
účastnické papíry nebo na přednostní úpis jiných účastnických cenných papírů a nedrží ve
svém majetku žádné vlastní akcie.
Majitelé více než 5% akcií společnosti k 30.6.2007:
Název

Sídlo

IČO/Rod.č.

Podíl na hlas.
právech

W.Plinta Stuttgart GmbH

Weilimdorfer Strasse 47,

0090029312

25,00 %

Korntal–Münchingen, SRN
ebm Beteiligungs – GmbH

Bachmühle 2, Mulfingen, SRN

22,75 %

Popis práv vyplývajících z akcií (viz čl. 10 stanov a.s.):
1) Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem
společnosti může být právnická nebo fyzická osoba.
2) Vlastnictví akcií zakládá právo akcionářů účastnit se na řízení společnosti. Toto
právo uplatňují zásadně na valné hromadě, přičemž musí respektovat organizační
opatření pro jednání valných hromad. Na valné hromadě může akcionář požadovat
vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné
hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy k projednávanému pořadu jednání a
hlasovat.
3) Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím
svého statutárního orgánu, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci.
Tímto zástupcem však nemůže být člen představenstva ani dozorčí rady akciové
společnosti uvedené v čl. 1 stanov. Podpis zastoupeného akcionáře musí být úředně
ověřen. Jestliže se akcionář, který vydal plnou moc, zúčastní valné hromady, stává
se plná moc bezpředmětnou.
4) Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každá
akcie o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč představuje jeden hlas při hlasování na valné
hromadě.
5) Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada podle
výsledku hospodaření určila k rozdělení za podmínek stanovených §178, odst. 2 až
11 zákona. Valnou hromadou schválená dividenda je splatná do tří měsíců ode dne,
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kdy bylo přijato valnou hromadou usnesení. Akcionář není povinen vrátit
společnosti dividendu přijatou v dobré víře. Právo akcionáře na výplatu dividendy
se promlčuje, pokud nebylo uplatněno do 4 let od vzniku práva na výplatu
dividendy.
6) Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn
požadovat vrácení svých majetkových vkladů. Za vrácení vkladu se nepovažuje
plnění poskytnuté akcionáři:
a) v důsledku snížení základního kapitálu
b) při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný
Po zrušení společnosti likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním
zůstatku.
Další akcionářská práva vyplývají z obchodního zákoníku a stanov společnosti. Skutečnosti
důležité pro uplatňování akcionářských práv, společnost dle svých stanov uveřejňuje
v celostátně distribuovaném Obchodním věstníku a Hospodářských novinách.
Práva na přednostní úpis dosavadních akcionářů a omezení nebo vyloučení tohoto práva:
Nejsou.
Počet akcií umístěných mezi veřejností (majitelé s podílem na základním kapitálu společnosti
menším než 5%) s uvedením základního kapitálu, který na ně připadá:
Mezi ostatní veřejností je umístěno 76 685 ks akcií, na které připadá 76 685 tis. CZK
základního kapitálu, tj. 52,25 % z celkového základního kapitálu společnosti.
V prvním pololetí roku 2007 ani v účetním roce předcházejícím nebyla učiněna veřejná
nabídka převzetí akcií emitenta, činěná třetími osobami, ani veřejná nabídka převzetí akcií
jiných společností činěná emitentem.
Podmínky stanovené v zakládacích dokumentech pro změny výše základního kapitálu:
Podmínky pro změny výše základního kapitálu a práv vyplývajících z jednotlivých druhů
akcií ve Stanovách společnosti nejsou přísnější než podmínky stanovené zákonem.
Souhrnný popis operací, kterými došlo v průběhu prvního pololetí roku 2007 a
předcházejících tří let ke změnám v základním kapitálu, v počtu nebo v druhu akcií, do
kterých je rozložen: V posledních třech letech nedošlo k žádným změnám ve výši základního
kapitálu, který je od roku 1992 ve výši 146 772 tis. Kč.
Vydané dluhopisy a jejich splatnost, určení výnosu, záruky za ně, osoby, které záruky
převzaly: Nejsou
Auditorská společnost:
AV - AUDITING, spol. s r.o.
Tolarova 317, 533 51 Pardubice
DIČ: CZ49285220, osvědčení Komory auditorů ČR č.3
Ing. Anežka Vojtěchová

- číslo osvědčení KA ČR 0274

Ing. Jiří Komárek

- číslo osvědčení KA ČR 1281
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2.

Předmět podnikání

Předmět podnikání společnosti podle výpisu z obchodního rejstříku:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Projektování elektrických zařízení
Nástrojařství
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Specializovaný maloobchod
Testování, měření a analýzy
Příprava a vypracování technických návrhů
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
Zámečnictví
Kovoobráběčství
Slévárenství
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Asynchronní elektromotor A24N
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3.

Profil společnosti

ATAS elektromotory Náchod a.s. se zaměřuje na výrobu elektromotorů pro všeobecné
použití i na výrobu motorů přizpůsobených podle požadavků zákazníků.
Firma zajišťuje vývoj a výrobu výrobků dle normy ČSN EN ISO 9001:2001. Systém
řízení jakosti je certifikován EZÚ Praha od roku 1996. V roce 1999 proběhlo rozšíření
certifikace i na vývoj. V roce 2003 byla firma recertifikována podle ČSN EN ISO 9001:2001
zavádějící do systému tzv. procesní řízení. I v říjnu 2006 proběhl úspěšný recertifikační audit.
Do systému managementu jakosti byly zahrnuty požadavky obranných standardů NATO na
vývoj, výrobu a zkoušení výrobků.
Ve druhém pololetí 2007 čeká společnost (kromě jiného) pravidelný kontrolní audit
systému řízení jakosti dle ISO 9001, kterému předcházejí vnitřní audity jednotlivých procesů.
Naše výrobky nacházejí uplatnění v mnoha oborech lidské činnosti, tomu odpovídá i
rozsah výrobního programu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

trojfázové a jednofázové asynchronní motory s trvale připojeným kondenzátorem s
výkonem do 800 W
jednofázové asynchronní motory se stíněným pólem s výkonem do 20 W
komutátorové motory sériové a derivační do výkonu 500 W
stejnosměrné motory s permanentními magnety do výkonu 1.100 W
axiální ventilátory MEZAXIAL, radiální ventilátory RATAS
převodové motory, převodovky
tachodynama a tachogenerátory
bezkontaktní návlekové resolvery, velikost 15, 21 a 28
dentální vysokootáčkové mikromotorky
motory pro letecký průmysl
modelářská souprava Hobby
reklamní točák

ATAS nabízí také výrobu střižných nástrojů pro výrobu elektrotechnických plechů do Ø 150
mm, výrobu forem pro tlakové lití Al a jeho slitin a výrobu forem pro lisování dílů z
plastických hmot a pryže.
Možnosti využití našich výrobků:
Elektromotory
• pohon ventilátorů
• jako řídící člen v servomechanismech
• pohon turbínek pro průmyslové vysavače a odsavače
• dentální technika
• čistící technika
• řezací technika
• automobilová technika
• pohon regulačních a automatizačních zařízení
Ventilátory
• ventilace malých prostorů
• chlazení
7

• odtah spalin pro kotle na tuhá paliva
Resolvery
• čidlo polohy servomotorů
Převodové elektromotory
• pohon zařízení, kde se vyžadují pomalé otáčky
Tachodynama, tachogenerátory
• dálkové měření otáček
Převodovky
• pro přenášení točivého momentu motorů
Souprava Hobby
• pro modeláře
Reklamní točák
• reklamní účely

Komutátorový elektromotor P2D

Souprava Hobby
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4.

Statutární, kontrolní a řídící orgány společnosti k 30.6.2007

Představenstvo
Ing. Otto Daněk, předseda
Jaroslav Chmelař, místopředseda
Ing. Vítězslava Nýčová, členka
Ing. Josef Kůst, člen
Dozorčí rada
Wolfgang Günter Plinta, předseda
Ing. Ludmila Kuldová, místopředsedkyně
Thomas Siegfried Wagner, člen
Ing. Ladislav Řehák, člen
Karel Zelenka, člen (zvolený zaměstnanci společnosti)
Josef Čepelka, člen (zvolený zaměstnanci společnosti)
Pozn.: Složení dozorčí rady je platné od 21.3.2007, kdy se konaly řádné volby člena dozorčí
rady voleného zaměstnanci společnosti. Pan Karel Zelenka byl zaměstnanci zvolen členem
dozorčí rady a vystřídal tak od uvedeného data Ing. Milana Horochovského, kterému končilo
řádné volební období.
Vedení společnosti
Ing. Otto Daněk – generální ředitel
Jaroslav Chmelař – výrobní ředitel
Ing. Ivana Čimerová – ekonomická ředitelka (od 1.1.2007)
Ing. Josef Kůst – obchodní ředitel
Karel Zelenka – ředitel pro jakost
Ing. Milan Horochovský – technický ředitel
Ing. Miroslava Černikovská – ředitelka pro správu
Milan Kubeček – vedoucí provozu kooperace EBM

Axiální ventilátor MEZAXIAL 3140
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Organizační schéma společnosti k 30.6.2007
100 GŘ

GENERÁLNÍ
ŘEDITEL
102 SGŘ
SEKRETARIÁT GŘ

300 VKEBM
VEDOUCÍ
PROVOZU

200 VŘ
VÝROBNÍ
ŘEDITEL

201 LIS
LISOVNA A
TLAKOVÉ LITÍ

202 OBR
OBROBNA

301 KEBM
PROVOZ
KOOPERACE EBM

401 PZ
PODNIKOVÁ
ZKUŠEBNA

501 MARK
MARKETING

402 PMS

502 PROD
PRODEJ

PODNIKOVÉ METROL.
STŘEDISKO

203 NAV
NAVIJÁRNA

403 TK
TECHNICKÁ
KONTROLA

504 KON
VÝVOJ,
KONSTRUKCE

204 MO
MONTÁŽ,
OPRAVÁRNA

405 AORG
AUDITY,
ORGANIZACE

505 LOG
LOGISTIKA

800 EŘ
EKONOMICKÝ
ŘEDITEL

700 ŘS
ŘEDITEL PRO
SPRÁVU

600 TŘ
TECHNICKÝ
ŘEDITEL

500 OŘ
OBCHODNÍ
ŘEDITEL

400 ŘJ
ŘEDITEL PRO
JAKOST

602 TECH
TECHNOLOGIE

701 SP
SPRÁVA PODNIKU

801 EI
EKONOMICKÉ
INFORMACE

603 TPNM

702 ENER
ENERGETIKA

802 PMP
PRÁCE A MZDY,
PERONALISTIKA

703 EKOL
EKOLOGIE

803 FIN
FINANCOVÁNÍ

705 ÚDR
ÚDRŽBA

804 CON
CONTROLLING

TECH. PŘÍPRAVA NÁŘADÍ
A MECHANIZACE

604 NM
VÝROBA NÁŘADÍ A
MECHANIZACE

205 ŔV
ŘÍZENÍ VÝROBY

706 OB
OCHRANA,
BEZPEČNOST

206 NÁK
NÁKUP

707 IS
INFORMAČNÍ
SYSTÉM PODNIKU
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5.

Hlavní výsledky prvního pololetí roku 2007

Výkazy jsou vytvořeny v souladu s mezinárodními standardy IAS / IFRS

Pozn.: Běžné období – k 30.6.2007, Minulé období – k 31.12.2006
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Pozn.: Běžné období – k 30.6.2007, Minulé období – k 30.6.2006
V minulém období byly součástí řádku " a) Tržby za vlastní výrobky" tržby za práci na
movité věci pro významného obchodního partnera (ebm – papst Mulfingen) v hodnotě
48 877 tis.CZK. Počínaje rokem 2007 (nová metodika) jsou tržby za práci na movité věci
pro uvedeného partner součástí řádku " b) Tržby za poskytnuté služby".
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6.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku
společnosti za první pololetí rok 2007

Společnost ATAS elektromotory Náchod a.s. je firmou s dlouholetou tradicí ve výrobě
elektromotorů. Její doménou jsou malé elektromotory pro všeobecné použití a regulaci.
Stabilní pozici na trhu dokumentuje v posledních letech stále se zvyšující zakázková náplň
a následně na to i stoupající výkony. Není bez zajímavosti, že v prvním pololetí roku 2007
více než 73% tržeb bylo realizováno v zahraničí a z toho minimálně 96% v EU.
Firma se na základě zakázek specializuje na výzkum, vývoj a následně výrobu
asynchronních, komutátorových a EC motorů a resolverů, z velké části na základě
požadavků odběratele. K ucelenému zpracování dopomáhají i ostatní útvary společnosti.
Ty, kromě kvalitní práce pro firmu, využívají svých volných kapacit k provozování služeb
externím zákazníkům. Jedná se hlavně o středisko lisovny (lisování a paketování plechů) a
výroby nářadí a mechanizace (nástroje, formy a přípravky).
Poměrně významnou část provozních výnosů (resp. tržeb) představují kooperační
práce pro firmu ebm-papst Mulfingen v provozu Velké Poříčí. Novou metodikou účtování
se tyto tržby od 1.1.2007 přesunuly z tržeb za vlastní výrobky (VZZ – I.a)) do řádku tržby
za poskytnuté služby (VZZ – I.b)).
Vzhledem k navyšujícím se požadavkům odběratelů na plnění zakázek se od 1.4.2007
prodloužila v akciové společnosti pracovní doba v souladu se Zákoníkem práce na 40,0
hodin týdně u jednosměnného provozu. Dvousměnný a třísměnný provoz je uzpůsoben
dle pravidel nového Zákoníku práce. Tímto opatřením se vedení společnosti snaží zkrátit
termíny dodávek našim zákazníkům a dále zvyšovat produktivitu práce. Výše mzdy
zaměstnanců se adekvátně zvýšila s odpracovanými hodinami.
Uvedeným opatřením se vedení společnosti dále snaží alespoň částečně, mimo jiné,
eliminovat nedostatek pracovních sil na trhu práce. Již delší dobu přetrvává velká
poptávka po profesích soustružníků, nástrojařů a jiných odborných profesí.
Vzhledem k vývoji a potřebám trhu je nutné orientovat se na vývoj a produkci nových
elektronicky řízených elektromotorů. V roce 2006 nám byla Ministerstvem průmyslu a
obchodu schválena dotace v celkové výši 7 mil Kč na vývoj těchto motorů.
Spoluřešitelem projektu je VUT Brno, kterému přináleží 1,05 mil. Kč. I v letošním roce
práce pokračují. Na základě zkušeností a potřeb firmy jsme požádali Ministerstvo
průmyslu a obchodu o další dotaci, a to na projekt s názvem: „Racionalizace nákladů na
malé elektrické stroje“. Dotace nám byla schválena ve výši 3,577 mil Kč. Spoluřešitelem
je opět VUT Brno a jeho část účelové podpory je ve výši 0,685 mil Kč. Podpis smlouvy
s MPO se uskutečnil na konci měsíce června tohoto roku a na projektu se již usilovně
pracuje.
Kromě „dotačních“ projektů se v rozdílné fázi vývoje nachází v letošním roce
nebývalé množství nových projektů. Snahou celého kolektivu pracovníků je dosáhnout
v co nejkratším čase co největšího počtu výhodných, ucelených a dokompletovaných
zakázek.
Plnění hlavních cílů prvního pololetí roku 2007:
1. Oblast ziskovosti
Od roku 2005 vykazuje společnost ATAS elektromotory Náchod a.s. výsledky
hospodaření dle Mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS. Ve výkazu zisku a ztrát je
v plném rozsahu dokumentována tvorba zisku v prvním pololetí roku 2007 a porovnána se
stejným obdobím roku minulého („Minulé období“). Z výkazů je zřejmé, že Provozní zisk
(EBITDA) se oproti minulému období zvýšil o 63,2%, Provozní zisk po odečtení odpisů
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(EBIT) o 84,1% a Zisk před zdaněním (EBT) o 107,1% z loňských 12 945 tis Kč na
letošních 26 804 tis Kč (viz graf č. 4) .
2. Oblast tržeb
Vzhledem k vysokému procentu vývozu výrobků hlavně do zemí EU (viz graf č.1) je
společnost v oblasti tržeb ve značné míře ovlivněna vývojem kurzu CZK/EUR. I přes
tento (pro nás jako exportéry) dlouhodobě nepříznivý vývoj se naše společnost s letošním
stavem vypořádává uspokojivě. Dlužno konstatovat, že první pololetí letošního roku
nebylo v této oblasti tak zlé, jako roky předchozí ani tak, jak bylo všeobecně očekáváno.
Plán tržeb za vlastní výrobky a služby byl na první pololetí roku 2007 stanoven na 226 mil
Kč. Skutečnost je 253 mil Kč, tj. 112%. Z toho byly tržby v EUR 6 085tis. Plán na celý
rok 2007 činí 450 mil Kč.
Celkový vývoj tržeb z prodeje výrobků, služeb a zboží za první pololetí 2007 v porovnání
s minulými obdobími a podíl jednotlivých podnikatelských činností na tržbách za vlastní
výrobky, služby a zboží v prvním pololetí 2007 je znázorněn v grafu č. 2 + 3.
3. Oblast finanční
Hlavním úkolem společnosti v této oblasti je vyrovnaný stav cash flow a finanční situace
firmy z hlediska jejího podílu vlastního kapitálu k hodnotám aktiv. Za stabilní stav firmy
je považována hodnota nad 50%. Podíl vlastního kapitálu k aktivům dle výkazu IFRS
k 30.6.2007 činilo 56,9%. K 30.6.2006 byl podíl 56,2% a k 31.12.2006 54,4%.
V oblasti úvěrové angažovanosti došlo v prvním pololetí roku 2007 k otevření nového
dlouhodobého účelového úvěru u ČSOB, a.s. pobočky pro regionální klientelu v Hradci
Králové ve výši 3 mil Kč. Tento úvěr bude použit výhradně na rekonstrukci objektu B –
obrobna. První část rekonstrukce proběhla v roce 2006 a tato druhá etapa bude dokončena
v roce 2007.
Výše pohledávek po lhůtě splatnosti se daří důslednou prací snižovat na reálné minimum.
Závazky z obchodního styku jsou díky dobré práci s dodavateli (optimalizace data
splatnosti) a hlavně vyrovnanému cash flow hrazeny v době splatnosti, popř. je
uplatňováno i zvýhodněné skonto. Proti kurzovému riziku se společnost snaží pojistit
různými devizovými deriváty. Využívají se spotové operace na dealingových centrech,
jsou uzavírány různé forwardové, opční i swapové operace. Nově společnost uzavřela
smlouvy na uzavírání devizových operací na období až 24 měsíců a částečně je již
využívá.
4. Oblast personální
Na základě zvýšených požadavků našich odběratelů, ať již na výrobu elektromotorů nebo
kooperační práce v provoze Velké Poříčí, přetrvává požadavek na nábor nových
zaměstnanců. V regionu, kde se nezaměstnanost pohybuje na nejnižších hranicích v rámci
České republiky, je nábor velmi problematický. Vzniklou situaci částečně řešíme
přijímáním polských státních příslušníků, ale ani tam není trh bezedný. K 30.6.2006 byl
skutečný fyzický stav zaměstnanců 836, zatímco k 30.6.2007 již 893. Velkým problémem
je nábor elektromechaniků, obráběčů, ale i vysokoškolsky vzdělaných inženýrů v oboru
elektro. Jako výhledová šance na úspěch se nám jeví dlouhodobý společný program mezi
Ministerstvem školství, Královehradeckým krajem a zástupci jednotlivých podniků.
Firma podporuje cílený program vzdělávání. V průběhu roku probíhají, kromě profesních
doškolovacích kurzů i individuální školení v oboru a pokračuje výuka jazyků.
5. Oblast majetku
Plán investic pro rok 2007 obsahuje pořízení dlouhodobého majetku ve výši nejméně 15
mil Kč. V prvním pololetí r. 2007 byly dodavatelsky realizovány investice ve formě
hmotného majetku ve výši 13,5 mil. Kč. Z toho strojní investice ve výši 10,9 mil. Kč.
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Nejvýznamnějšími strojními zařízeními pro dílnu obrobny jsou dvě CNC soustružnická
centra typu MAZAK NEXUS v hodnotě téměř 7,5 mil.Kč.
Rovněž dříve poněkud opomíjená dopravní a manipulační technika získala na významu a
byla zakoupena 3 zařízení za 718 tis.Kč.
Další zlepšení na dílnách montáže a obrobny se podařilo v oblasti pracovního prostředí a
ekologie díky investicím v hodnotě 206 tis.Kč .
Aktivace dlouhodobého majetku – pořízení hmotného dlouhodobého majetku vlastním
střediskem výroby nářadí a mechanizace celkem ve výši 3,7 mil.Kč a to jak v oblasti
výroby nářadí (2,6 mil. Kč), tak v oblasti strojů a mechanizace (1,1 mil. Kč), přispěla
rovněž k nemalé úspoře finančních prostředků.
V tomto roce se společnost zaměřila na technické zhodnocení nejstarší provozní budovy
v celém areálu, kde jsou soustředěna střediska obrobny, nástrojárny a údržby, která jsou
pro stabilní chod společnosti mimořádně důležitá. Počátkem roku byla provedena
rekonstrukce centrální svařovny a od měsíce května probíhají úpravy vnitřních prostor
obrobny s důrazem na kvalitní, moderní a bezpečné pracovní prostředí.
V oblasti výpočetní techniky dochází také letos k její průběžné obnově a modernizaci,
přičemž do oblasti HW bylo v prvním půlroce 2007 investováno již 483 tis.Kč.
Společnost dále rozšiřuje i softwarové vybavení jednotlivých pracovišť. Za první pololetí
byl pořízen dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 0,5 mil. Kč. Zde se jednalo zejména
o zakoupení licencí na programy pro tvorbu technických výkresů a upgrady informačního
systému HELIOS ORANGE.
Prognóza vývoje:
Vývoj hospodářských výsledků 1. pololetí roku 2007 dokumentuje pokračování dobrého
trendu uplynulých let (viz graf č.3-5). Ani prognózy na druhé pololetí letošního roku
nenaznačují, že by stanovené hospodářské výsledky, které mají stoupající tendenci,
neměly být splněny. I když je třeba zdůraznit, že jako exportní výrobní firma, která je
závislá na cenách na komoditním trhu (zejména hliník, měď, železo) a na kurzu
CZK/EUR, jsme vystaveni neustálému riziku. Jakýkoliv nepříznivý výkyv či vývoj se
automaticky negativně projeví hlavně v rentabilitě tržeb. Abychom těmto výkyvům co
nejvíce předešli, snažíme se o uzavírání dlouhodobějších kontraktů o cenách s dodavateli
a o předkup výhodnějšího devizového kurzu.
Podkladem pro dobrou prognózu na nadcházející měsíce je i fakt, že do konce roku 2007
je téměř veškerá výrobní kapacita elektromotorů podložena objednávkami nebo
rámcovými smlouvami.
Díky částečné změně ve složení výrobního sortimentu se projevila doména naší
společnosti a tou jsou kvalitní motory s velkým podílem ruční práce na úkor materiálově
náročných motorů. To je jeden z hlavních cílů společnosti ATAS elektromotory Náchod
a.s. – orientace na vývoj, výrobu a prodej malých zákaznických elektromotorů,
ventilátorů, prvků pro automatizaci, speciálních motorů a výrobků pro všeobecné použití.
Z výše uvedeného vyplývá, že celá společnost v čele s představenstvem i dozorčí
radou dbá na správné hospodaření, pokouší se o maximální úsporu nákladů, ale na druhé
straně se snaží o uvolnění finančních prostředků do nových technologii napomáhajících
lepší produktivitě, zhodnocení movitých věcí i zlepšení pracovního prostředí. Velký důraz
se klade i na oblast ekologie, která se stala velmi sledovaným prvkem. Vedení společnosti
si je vědomo vysoké zodpovědnosti před zákonem i našimi potomky, a proto přijalo v této
oblasti politiku bez jakýchkoliv kompromisů.
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Tabulka č. 1: Rozdělení tržeb za prodej vlastních výrobků, zboží a služeb dle jednotlivých teritorií v1.pol. r.
2007
Země
DE
NL
PL
SK
US
CZ
Ostatní
Celkem

Tržby v
tis.CZK
155 167
2 934
6 028
10 912
4 114
68 291
5 995
253 441

%
61,25%
1,16%
2,38%
4,31%
1,62%
26,92%
2,36%
100%

Graf č. 1:
Podíl tržeb za jednotlivé státy na celkových tržbách za 1-6/2007

Ostatní; 2,36%
CZ; 26,92%

DE; 61,25%

US; 1,62%

SK; 4,31%
PL; 2,38%

NL; 1,16%

Graf č. 2:
Podíl jednotlivých podnikatelských činností na tržbách za vlastní
výrobky, služby a zboží za 1-6/2007

Ostatní; 32,39%

Nástrojářství;
1,98%

Výroba
elektrických
strojů a
přístrojů;
65,63%
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Graf č. 3:
Vývoj tržeb z prodeje výrobků, služeb a zboží za 1.pololetí let 2005 2007 (v tis. CZK)
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Graf č. 4:
Vývoj zisku po zdanění za 1.pololetí let 2005 - 2007 (v tis. CZK)
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Graf č. 5:
Vývoj přidané hodnoty za 1.pololetí let 2005 - 2007 (v tis. CZK)
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Graf č. 6:
Zařazení dlouhodobého m ajetku do užívání za 1.pololetí let 2005 2007 (v tis. CZK)
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Graf č. 7:
Vývoj osobních nákladů za 1.pololetí let 2005 -2007 (v tis. CZK)
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Graf č. 8:
Vývoj prům ěrného počtu zam ěstnanců za 1.pololetí let 2005 - 2007
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Pozn.: FO – fyzické osoby, PS – přepočtený stav
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Tabulka č. 2: Největší položky dlouhodobého majetku zařazeného v 1.pololetí roku 2007
NÁZEV MAJETKU

HODNOTA V
TIS. CZK

ZPŮSOB POŘÍZENÍ

CNC Soustruh MAZAK

4 943

Nákup

Centrum obráběcí MCFV 1060

3 392

Nákup

Soustruh MAZAK 100 II

2 534

Nákup

Obrobna, nástrojárna, údržba

814

Nákup (rekonstrukce soc. zařízení,aj)

Forma ložiskového štítu

546

Vlastní výroba

Plošina zabíhací patrová

360

Vlastní výroba

Plošina zabíhací patrová

359

Vlastní výroba

Automobil CITROEN BERLINGO

325

Nákup

Ostřihovadlo ložiskového štítu

296

Vlastní výroba

Forma ložiskového štítu

294

Vlastní výroba

Střihadlo rotorového a statorového plechu

287

Vlastní výroba

Izolovačka statorů EUK

262

Vlastní výroba

Plošina zvedací expediční

256

Nákup

Zdroj laboratorní XANTREX

226

Nákup

SolidWorks Office Professional 2007

200

Nákup

MS SQL Server Std 2005

186

Nákup

Odlučovač aerosolů ABSOLENT2000

157

Nákup

VLOŽKY FORMY LOŽISKOVÉHO ŠTÍTU

140

Vlastní výroba

Lis na tvarování gumou

139

Vlastní výroba

Drážka podvěsná KBK I

137

Nákup

HLAVA VTAHOVACÍ (STATOMAT SE130C)

134

Vlastní výroba

Radiální ventilátor RATAS 3132
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7.

Údaje o osobách odpovědných za pololetní zprávu za první pololetí
roku 2007

Osoby odpovědné za pololetní zprávu za první pololetí roku 2007:

Prohlašuji, že údaje uvedené v pololetní zprávě za první pololetí roku 2007 odpovídají
skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné
posouzení emitenta cenných papírů, nebyly vynechány.
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